Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Hotelaria e Turismo

EDITAL DA SELEÇÃO DE MONITORES 2019.2
A Coordenação de Monitoria do Departamento de Hotelaria e Turismo torna público para o
conhecimento dos interessados que no período de 08/08 até 14/08/2019, estarão abertas as
inscrições para o processo seletivo de MONITORES e MONITORAS para as seguintes disciplinas
ministradas no Departamento de Hotelaria e Turismo, da Universidade Federal de Pernambuco:
N. de
vagas*

Disciplina

Professor

Curso

Períod
o

Turno

02

HT 029 – Planejamento e
Manutenção de Hoteis

Elidomar
Alcoforado

Hotelaria

7º

Manhã

01

HT 061
Hoteleira

–

Simone Almeida

Turismo

2º

Tarde

02

HT 070 – Fundamentos de
Marketing

André Durão

Turismo

3º

Noite

02

HT 069 – Fundamentos de
Antropologia

Roberta Campos

Turismo

3º

Noite

02

HT 008 – Turismo e Meio
Ambiente

Itamar Cordeiro

Turismo

3º

Noite

02

HT 098 – Turismo e Lazer

Mª Helena
Cavalcanti

Turismo

3º

Noite

02

HT 079 – Legislação Aplicada
ao Turismo e à Hotelaria

Gloria Widmer

Turismo

4º

Tarde

02

HT 086 – Planejamento e
Organização do Lazer

Ana Julia Melo

Turismo

4º

Tarde

02

HT 062 – Agenciamento
Turístico

Carla Borba

Turismo

4º

Tarde

02

HT 080 – Marketing de
Serviços

André Durão

Turismo

4º

Tarde

01

HT 040 – Planejamento e
Organização do Turismo 1

Nathália Körössy

Turismo

5º

Noite

01

HT 067 – Enologia

Simone Almeida

Turismo

5º

Noite

Administração

1

02

HT 075 – Gestão Pública do
Turismo

Itamar Cordeiro

Turismo

7º

Noite

02

HT 066 – Empreendedorismo

Carla Borba

Turismo

7º

Noite

02

HT 089 – Sistema de
Informação Aplicado ao
Turismo e Hotelaria

Elidomar
Alcoforado

Turismo

8º

Tarde

02

CG 662 – Análise Espacial do
Turismo**

Vanice Selva

Turismo

2º

Tarde

* Não é possível saber, a priori, quais disciplinas oferecerão bolsa (R$ 381,00) da PROACAD e quais terão
monitoria voluntária. O (A) monitor(a) bolsista, durante a vigência da bolsa, não poderá possuir vínculo
empregatício ou outra modalidade de bolsa acadêmica ou de estágio, exceto bolsa de assistência estudantil
oriunda da PROAES.
** Inscrição de interessados a ser realizada diretamente com a profª Vanice Selva.
I – Requisitos exigidos para exercício da monitoria
a) Estar regularmente matriculado(a) e cursando disciplinas em curso de graduação da UFPE;
b) Ter cursado e obtido aprovação na disciplina ou equivalente a que se refira à monitoria. No caso de ter
tido reprovação em qualquer disciplina, essa já deve ter sido recuperada antes da inscrição;
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades de monitoria;
d) Não estar em atividade acadêmica no mesmo horário da realização da monitoria
II – Atribuições dos (das) Monitores (as)
a) Executar o plano de atividades apresentado pelo professor orientador e cumprir uma carga horária semanal
de 12 horas, durante o período de vigência da monitoria.
b) Participar das atividades organizadas pela coordenação de monitoria do departamento.
c) Apresentar, no final de cada período de monitoria, relatório das atividades desenvolvidas para apreciação
pelo professor orientador e pelo coordenador de monitoria.
d) Apresentar a experiência de monitoria e fornecer informações sobre as atividades desenvolvidas na
monitoria, quando solicitado pelo Coordenador de Monitoria, pelo Coordenador do Curso de Graduação
ofertante da disciplina, pela PROACAD ou por membros de comissão por ela instituída.
III. Inscrições
a) As inscrições ocorrerão de 08/08 até 14/08/2019, exclusivamente pelo e-mail mhcavalcanti@gmail.com.
Registra-se que A INCRIÇÃO SOMENTE É VÁLIDA COM O “acuso do recebimento” emitido pela
coordenadora de monitoria a partir de mensagem recebida do(a) estudante candidato(a) e checagem de
documentos (ver item C).
b) O (A) aluno(a) pode inscrever-se em mais de uma disciplina para a monitoria. Neste caso deverá elencar
em ordem de prioridade os componentes curriculares os quais deseja candidatar-se.
c) Documentos exigidos para inscrição via e-mail:
I.
II.
III.
IV.

Ficha de Inscrição preenchida (modelo em anexo – arquivo enviado em pdf).
Cópia do comprovante de matrícula (arquivo enviado em pdf).
Cópia do histórico escolar atualizado (arquivo enviado em pdf).
Declaração de “não realização de outra atividade acadêmica no mesmo horário da monitoria” assinada e
datada pelo estudante;

IV. Processo Seletivo
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a) Ocorrerá no dia 15 de agosto de 2019 em local e horário definidos pelo professor responsável pela
disciplina.
b) O (A) professor(a) orientador(a) conduzirá o processo seletivo de monitores (as) relativo à disciplina
a qual ministra aulas.
c) O resultado da seleção deverá ser encaminhado pelo professor orientador à Coordenação de Monitoria até
o dia 16 de agosto de 2019, horário 12 h, pelo e-mail mhcavalcanti@gmail.com
d) O resultado final será divulgado à comunidade acadêmica do DHT via mídia eletrônica em 16 de agosto
de 2019, a partir das 14 h, sendo este afixado também no mural de avisos do Departamento (localizado no
1º andar).

Recife, 08 de agosto de 2019.

Maria Helena Cavalcanti da S. Belchior
Coordenadora de monitoria DHT
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ANEXO A - FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA

Nome:_______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
Telefone:______________________E-mail:_________________________________
CPF:_____________________
Curso:_____________________

Período:________

Dados Bancários (não mais se aceita para fins de pagamento conta poupança)

Agência._________________C/C:____________

Realiza estágio ou possui vínculo empregatício? ( ) sim (

) não

Se sim, onde?_______________________________________
Possui alguma disciplina com reprovação ainda não recuperada? (

) sim ( ) não

Disciplina a qual deseja candidatar-se à monitoria:
_____________________________________________________________________
Observação: Em caso de inscrição em mais de uma disciplina elencar em ordem de prioridade.
1ª disciplina:
2ª disciplina:
3ª disciplina:
ATENÇÃO: Será desligado do programa, em qualquer das modalidades, o aluno que fizer
trancamento do semestre e cancelamento total das disciplinas em que estiver matriculado.
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Declaração

Eu, (NOME COMPLETO DO ESTUDANTE), CPF Nº ___________________________, estudante
regularmente matriculado no curso de _____________________ declaro não realizar outra atividade
acadêmica no mesmo horário da monitoria à qual pleteio vaga .

Recife, ________ de agosto de 2019

_______________________________
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